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První organizace pro rodinu byla vytvořena v Bulharsku 

Po nedávném úspěšném kongresu EUFAMI o rodině konaném v Sofii, 

Bulharsko, jsme obdrželi zprávy, že byla vytvořena úplně první organizace pro 

rodinu, představující pečovatele o lidi postižené duševní nemocí. Má název 
„Asociace rodiny pro partnerství v psychiatrii“ a její akronym je BGFAMI. 

Vznik asociace je výsledkem práce bulharských pečovatelů, kteří se zúčastnili 

kongresu EUFAMI. Cítili se oprávněni k založení tohoto sdružení a chtěli by   
  

přispět k vývoji psychiatrické péče pro uživatele a rodinné pečovatele v Bulharsku. 
Není třeba uvádět, že jsme potěšeni touto iniciativou a doufáme, že zůstaneme v blízkém kontaktu 

s BGFAMI, abychom je mohli podpořit v jejich snaze o prosazení rodinných pečovatelů.  

AWARH – Týden uvědomění si škod souvisejících s konzumací alkoholu 
Týden AWARH se letos konal od 16. do 20. listopadu. Tématem letošního 

roku bylo „Alkohol – Méně je lépe!“ Týden byl iniciován v roce 2013 
skupinou podobně smýšlejících organizací po třech setkáních u kulatého stolu 

o integrovaném přístupu k alkoholismu. Během setkání u kulatého stolu 

souhlasily organizace s tím, že by měla být ustanovena úroveň osvětové 
kampaně EU pro poskytování informací o škodlivých účincích spojených s 

konzumací alkoholu. Mnoho politiků a zdravotnických organizací se připojilo 

k akci AWARH. Podtrhli negativní účinky požívání alkoholu a žádají účinnější    

 politická opatření k řešení problémů, které může způsobit. Pomoci může dokonalejší prevence, 

výchova a screening, léčba a adekvátní služby. Konečným cílem je upozornit na potřeby odstranění 

významných překážek pro komplexní a efektivní politickou intervenci. Více k tomu viz na 
www.awarh.eu.  

Nová kniha pomáhá pečovatelům 
Po první knize o své osobní zkušenosti života se dcerou, která je postižena schizofrenií 

(„Schizophrenie ist Scheisse, Mama“), nás teď informuje Janine Berg-Peer z naší 
německé asociace BApk, že vyšla její druhá kniha. Má název „Autopfern ist keine 

Lösung“ („Oběť není řešení“) a pojednává o mnoha výzvách, s nimiž jsou pečovatelé 

konfrontování. Píše, že přes velkou námahu je možné se vypořádat s nemocí, pokud 
rodiče získají jiný přístup k nemoci a brzy nastaví kurz s cílem vyhnout se oběti. 

            
Setkání skupiny vládních odborníků o duševním zdraví a fyzické a psychické pohodě 
U spojené akce Duševní zdraví a Fyzická a psychická pohoda (JAMHWB) zahájené v 
lednu 2013 má dijít k dokončení práce na závěrečné konferenci v Bruselu dne 21. -22. 

ledna 2016. Pak budou představeny výsledky spolupráce mezi členskými státy EU 

plus Islandem a Norskem. Tato schůzka v Lucemburku, která se konala 16. a 17. 11., 
 

 

 byla organizována GŘ Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sante). Měla by 

podpořit politická doporučení pro Evropský akční program v rámci přípravy na bruselskou konferenci. 
President EUFAMI, Bert Johnson, byl pozván, aby prezentoval závěry nedávno publikovaného 

průzkumu EUFAMI k zátěži pečovatelů o lidi s duševním onemocněním. 
 

Hafal vyhrává Velký loterijní fond  
Hafal, velšská členská asociace EUFAMI, získala Velký loterijní 
fond na příští tři roky pro provedení svého inovativního nového 

projektu, který má být uveden v r. 2016. Bude podporovat a 

zvyšovat uvědomění o psychologických terapiích založených na  
 

 důkazech a zákrocích pro lidi s vážnou nemocí ve Walesu. Aktivity a služby budou zahrnovat rozvoj 

jednoduchých návodů k terapiím, tvorbu vyhrazených webových stránek, zácvikový program pro 

zaměstnance a zájmové skupiny a zpětnou vazbu na terapie, které poskytují. Iniciativa bude také 
mapovat dostupnost služeb ve Walesu a propojovat, zpracovávat a analyzovat údaje ke zlepšení 

pochopení terapie mluvením jak v regionálním rozsahu, tak i v celém Walesu. 
  

Kinapsi pořádá výroční valnou hromadu 
KINAPSI, jedna z řeckých členských asociací EUFAMI, organizace duševního 

zdraví pro sourozence lidí s duševním onemocněním (www.kinapsi.gr) pořádala 

svou výroční valnou hromadu dne 15. 11.2015. Hromadu navštívilo 83  členů a 
konala se v denním středisku PEPSAEE v Aténách. Bylo pozváno několik 

přednášejících, kteří hovořili o aktivitách pořádaných denním střediskem 

KINAPSI v r. 2015. Podpořili  směřování  KINAPSI  k dalším, vyšším cílům.  

 

 Při této příležitosti byla představena výroční zpráva zahrnující aktivity KINAPSI v posledním roce. 

Bylo také zvoleno nové představenstvo. 
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